
 

 

 
Temeljem  čl. 22.a st. 1. toč. 11. Statuta HKZR te čl. 3. Pravilnika o izboru tijela HKZR, 

Predsjedništvo Komore je na svojoj  3. redovnoj sjednici, održanoj dana  18. travnja 2019. 

g., donijelo sljedeću: 

                      

ODLUKU O RASPISIVANJU IZBORA ZA DELEGATE SKUPŠTINE HKZR 

       

1. Raspisuju se izbori za delegate Skupštine HKZR.   

2. Izborni proces započinje 06. svibnja 2019.g., a traje do 12. srpnja 2019. g. 

3. Izbori će se provesti u Izbornim jedinicama određenim u članku 3. stavku 4. Pravilnika o 

izboru tijela HKZR. 

4. Imenovat će se Središnje izborno povjerenstvo te Izborno povjerenstvo Strukovnog 

razreda (SR) po provedenom javnom pozivu na prijedlog Vijeća SR. Predlaže se održati javni 

poziv za članove Izbornih povjerenstava SR u tjednu od 23. – 30. travnja 2019. g., te se 

utvrđuje dan 02.05.2019. g. za donošenje odluke Predsjedništva o imenovanju članova 

Središnjeg izbornog Povjerenstva, te Izbornih povjerenstava Strukovnih razreda. 

5. Središnje izborno povjerenstvo će utvrditi do  06.05.2019. g. : točan broj birača, napraviti 

popise birača, odrediti izborna mjesta, dati obvezatne upute za pravilnu provedbu izbora, 

propisati obrasce u postupku pripreme i provođenja izbora i donijeti odluku o vremenu 

glasovanja. 

6. Izborna povjerenstva Strukovnih razreda dužna su, prema obvezatnim uputama 

Središnjeg  izbornog povjerenstva, obaviti sve tehničke pripreme za obavljanje izbora u 

svakoj izbornoj jedinici Strukovnog razreda. 

7. Rok za predlaganje kandidata traje od 20. svibnja do 31. svibnja 2019. g. do kada trebaju 

prijedlozi kandidata, s potpisnim listama prispjeti Središnjem izbornom povjerenstvu. Uz 

prijedloge dostavljaju se i pismena očitovanja svakog kandidata o prihvaćanju kandidature.   

8. Izborna povjerenstva Strukovnih razreda dužna su u roku od 48 sati od isteka roka iz 

prethodne točke, tj. do 03. lipnja 2019. g. sastaviti i objaviti listu kandidata izborne jedinice 

na službenoj web stranici Komore. 

9. Središnje izborno povjerenstvo će do 26. lipnja 2019.g. svakom biraču poslati na njegovu 

adresu  listić s kandidatima njegovog Strukovnog razreda i izborne jedinice, s uputama o 

glasovanju i naznakom roka u kojem treba dostaviti popunjeni glasački listić Središnjem 

izbornom povjerenstvu. 



 

 

Rok za dostavu popunjenih glasačkih listića Središnjem izbornom povjerenstvu je do 8. 

srpnja 2019.g.            

10. Središnje izborno povjerenstvo mora utvrditi rezultate glasovanja za svaki Strukovni 

razred  u roku od 4 dana po isteku roka za dostavu popunjenih glasačkih listića, tj. do  12. 

srpnja 2019.g. 

11. Središnje izborno povjerenstvo mora objaviti rezultate glasovanja na službenoj web 

stranici Komore do 15. srpnja 2019.g.  

12. Redovna skupština održat će se 30. studenog 2019. g. 

13. Ova odluka objavit će se na službenoj web stranici Komore. 

Obrazloženje: 

Radi potreba provedbe izbora za delegate Skupštine te održavanja redovne Skupštine 

donesena je odluka kao u izreci. 

 

 PREDSJEDNIŠTVO HKZR 

 


